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Abstract
Background and objective: Safety and security against threats is one of the most basic principles in order to achieve the 
desired standards of urban comfort, and attention to the passive defense of cities against external threats has always been 
considered since the beginning of the formation of cities. Therefore, the purpose of this study is to provide management 
strategies to reduce the existing risk and city management in times of crisis with a passive defense approach. 
Method: The method used in this research is applied based on the purpose and quantitative in terms of method. In this 
research, first, the vulnerability of each asset against physical and non-physical threats is determined, and using the obtained 
results, the total vulnerability index is also determined, and its spatial distribution is analyzed in all three categories. In the next 
step, management strategies were determined and prioritized using the matrix of internal and external factors. 
Findings: The results showed that defensive strategies are the best possible strategies for the city of Bojnurd. Based on the 
results, seven six were determined as the main strategies to reduce the vulnerability of Bojnurd city, which are the first and 
seventh strategies in order of priority: Strengthening land transportation infrastructure in order to strengthen tourism; and 
Diversifying the water supply sources of the city or strengthening the water safety of Shirin Dareh dam. 
Conclusion: Based on the results of this research, it can be said that many assets of Bojnurd city, especially assets that a large 
part of the population depends on their services, are under threat. Also, in terms of spatial distribution, the northern area of 
the city had the highest level of vulnerability, and the highest density of assets of city are also located in this area, and this 
geographical compatibility has aggravated the vulnerability of the city.
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چكيده
زمينه و هدف: ايمنى و امنيت در برابر تهديدات از ابتدايى ترين اصول جهت دستيابى به استانداردهاى مطلوب آسايش شهرى است و اصوالً توجه به 
دفاع غيرعامل شهرها در مقابل تهديدات خارجى موضوعى است كه از آغاز شكل گيرى شهرها همواره مورد توجه بوده است. لذا هدف از تحقيق حاضر، 

ارائه راهبردهاى مديريتى جهت كاهش آسيب پذيرى موجود و مديريت شهر در زمان بحران با رويكرد پدافند غير عامل مى باشد. 
روش: روش مورد استفاده در اين تحقيق بر اساس هدف، كاربردى و بر حسب روش و ماهيت، كّمى است. در اين پژوهش ابتدا آسيب پذيرى هر 
دارايى در برابر تهديدات كالبدى و غير كالبدى مشخص مى شود و با استفاده از نتايج به دست آمده، شاخص كل آسيب پذيرى نيز تعيين مى شود و 
پراكنش فضايى آن در هر سه دسته مورد تحليل قرار مى گيرد. در مرحله بعد با استفاده از ماتريس عوامل داخلى و خارجى راهبردهاى مديريتى تعيين 

و اولويت بندى شدند. 
يافته ها: نتايج نشان داد راهبردهاى تدافعى بهترين راهبردهاى ممكن براى شهر بجنورد به حساب مى آيند. بر مبناى نتايج، شش راهبرد به عنوان 
راهبردهاى اصلى كاهش آسيب پذيرى شهر بجنورد تعيين شدند كه به ترتيب اولويت، راهبرد اول و هفتم عبارتند از: تقويت زيرساخت هاى حمل ونقل 

زمينى در جهت تقويت گردشگرى؛ و متنوع تر كردن منابع تامين آب شهر يا تقويت ايمنى سالمت آب سد شيرين دره. 
نتيجه گيرى: بر مبناى نتايج اين پژوهش مى توان گفت بسيارى از دارايى هاى شهر بجنورد، به ويژه دارايى هايى كه بخش عمده اى از جمعيت به خدمات 
آن ها وابسته هستند، در معرض تهديد مى باشند. همچنين از لحاظ فضايى نيز محدوده شمالى شهر داراى بيشترين ميزان آسيب پذيرى بودند كه 

بيشترين تراكم دارايى هاى شهر بحنورد نيز در اين محدوده قرار دارند و اين تطابق جغرافيايى، وضعيت آسيب پذيرى شهر را تشديد كرده است.
كليد واژه ها: راهبردهاى مديريتى، پدافند غير عامل،كاهش آسيب پذيرى، تهديدپذيرى، شهر بجنورد
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مقدمه
بشرى  جوامع  حيات  و  زندگى  با  ناخواسته  يا  خواسته  جنگ ها، 
راه  هيچ  كه  مى رسد  نظر  به  موارد  بسيارى  در  و  شده اند  آميخته 
و  مادى  تجمع  مراكز  عنوان  به  شهرها  ندارد.  وجود  آن ها  از  گريزى 
انسانى، در زمان جنگ به هدفى عمده براى دشمن تبديل مى شوند 
(حسينى امينى و همكاران، 129:1389). شهرها عالوه بر اين كه از 
به  دور  از  حتى  كه  هستند  بزرگى  و  ثابت  هدف هاى  فيزيكى  نظر 
آسانى مى توان آن ها را هدف قرار داد، محل تجمع نيروى انسانى، 
مراكز تصميم گيرى سياسى، ادارى و نظامى و مقّر سرمايه هاى مادى 
و فرهنگى نيز مى باشند؛ لذا يكى از اهداف اصلى دشمن در زمان 
حمله به حساب مى آيند (پور محمدى، 80:1401). بررسى هاى آمارى 
نشان مى دهد كه پيشرفت در فناورى، اطالعات، توانايى و ... انسان 
و  است  بوده  بشر  كنونى  حيات  برابر  صدها  گذشته،  سال  صد  در 
چندين  به  نزديك  است،  داشته  پيشرفت  انسان  كه  اندازه  همان  به 
برابر ميزان خطرات انسان ساخت نظير امكانات و سالح هاى جنگى، 
و  ماليى  (فرجى  است  داده  افزايش  را   ... و  دور  راه  جنگ افزارهاى 
با  همراه  مقدس  دفاع  سال  هشت  تجارب   .(249:1394 همكاران، 
نظر  اين  مؤيد  همسايگان  اخير  ويرانگر  جنگ هاى  از  درس هايى 
توان  و  ملت  اراده  شكستن  هم  در  جهت  مهاجم  كشور  كه  است 
نظام سياسى  تغيير  نهايتًا  و  تهاجم  مورد  كشور  و نظامى  اقتصادى 
آن، مراكز حياتى نظير شهرها را مورد هدف قرار مى دهد (حسينى 

امينى، 300:1391).
خطر  از  آسودگى  و  ايمنى  تأمين  شده  گفته  موارد  به  توجه  با 
احتمالى به عنوان يكى از مهم ترين ابعاد رفاه اجتماعى در شهرها و 
محالت شهرى، منوط به تصميم گيرى در ساخت و سازهاى شهرى و 
الگوهاى طراحى متناسب با گروه هاى مختلف انسانى و ويژگى هاى 
همكاران،400:1400).  و  (نوريان  است  منطقه  هر  بوم  زيست 
از  شهرى،  خطرپذيرى  غالب  الگوهاى  برابر  در  غيرعامل  دفاع 
از  شده  ارائه  شهرى  فضاهاى  ايمن سازى  راهبردهاى  مهم ترين 
همكاران،  و  چشمه  ده  (محمدى  مى باشد  شهرى  برنامه ريزان  سوى 
بر  عالوه  غيرعامل  پدافند  تمهيدات  به كارگيرى   .(734:1396
پروژه ها  و  اهداف  طرح ها،  دفاعى  كارايى  هزينه ها،  شديد  كاهش 
و  (كامران  داد  خواهد  افزايش  بسيار  دشمن  تهاجم  زمان  در  را 

همكاران، 6:1390). مالحظات پدافند غيرعامل در برنامه ريزى و 
طراحى شهرى ممكن است به كاهش خسارت شهرها و از بين رفتن 
جان و مال كمك كند و در عين حال آستانه مقاومت شهروندان در 
موقعيت هاى حمله و تسهيل در مديريت بحران شهر را افزايش دهد 
(علوى و همكاران، 1272:1400). با بهره گيرى از اقدامات بنيادى 
و زيربنايى و اصول پدافند غيرعامل مى توان به تقليل خسارات و 
و  هدف يابى  شناسايى،  سامانه  توانايى  و  قابليت  كاهش  صدمات، 
بيشتر  هزينه  تحميل  و  دشمن  آفندى  تسليحات  هدف گيرى  دقت 
تدوين  در  غيرعامل  پدافند  مالحظات  اِعمال  گرديد.  نائل  وى  به 
الگوها، سياست گذارى ها، برنامه ريزى ها و طراحى ها، باعث كاهش 
و  نسب  (موسوى  شد  خواهد  نظامى  تهديدهاى  در  انسانى  تلفات 

كشورى، 26:1398).
از  (يكي  شمالى  خرسان  استان  مركز  به عنوان  بجنورد  شهر 
استان هاى مرزى ايران) مى باشد و به دليل استقرار مراكز مديريتي 
و  تركمنستان  كشور  با  آن  استان  هم مرزي  آن،  در  فرماندهي  و 
واقع شدن در مسير بين المللى شريان هاى حساس و راه هاى اساسي 
كشور، از جايگاه ويژه اى برخوردار است. استقرار تأسيسات حساس 
و مهمي مانند پاسگاه هاى مرزي، بيمارستان هاى مركزي، سيلوهاي 
شمال  گمرك  مركزي  سازمان  صنعتي،  شهرك هاى  بجنورد،  گندم 
فرا  و  منطقه اى  فعاليت هاى  بزرگ -كه  كارخانه هاى  كشور،  شرق 
مى باشد  شهر  اين  اهميت  علل  ديگر  از  مى كنند-؛  ايفا  را  منطقه اى 

(كرمى و همكاران، 260:1399).
با توجه به مطالب بيان شده هدف از انجام اين پژوهش، ارائه 
شهر  مديريت  و  موجود  ريسك  كاهش  جهت  مديريتى  راهبردهاى 
بدين  است.  غير عامل  پدافند  رويكرد  با  بحران  زمان  در  بجنورد 

منظور اين پژوهش به دنبال پاسخگويى به سؤاالت زير مى باشد:
ميزان آسيب پذيرى دارايى هاى شهر بجنورد در برابر تهديدات . 1

كالبدى و غير كالبدى چگونه است و تحليل فضايى آن به چه 
صورت است؟

اولويت بندى راهبردهاى ايمن سازى اين شهر از ديدگاه پدافند . 2
غيرعامل به چه صورت مى باشد؟
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پيشينه 
پذيرفته  صورت  غيرعامل  پدافند  زمينه  در  زيادى  مطالعات  تاكنون 
است كه برخى از آن ها كه مرتبط با موضوع اين پژوهش است در 

ادامه بررسى مى شوند.
نوريان و همكاران (1400)، در پژوهشى با عنوان «شناسايى و 
اولويت بندى راهبردهاى كاهش آسيب پذيرى نواحى شهرى در برابر 
تهران)»  منطقة 11  از  يك  ناحيه  موردى:  (نمونه  نظامى  تهديدات 
ويژگى هاى  جمعيت،  پراكنش  معيارهاى  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به 
كالبدى بافت و فرم و سازگارى كاربرى ها به ترتيب بيشترين وزن 
را در ميان معيارهاى آسيب پذيرى كسب كردند. همچنين مهم ترين 
به  نظامى  تهديدات  برابر  در  آسيب پذيرى  كاهش  راهبردهاى 
ترتيب، توسعه كاربرى هاى چند عملكردى در محدوده با سامان دهى 
فضاهاى  مكان يابى  و  سامان دهى  مذهبى،  و  فرهنگى  كاربرى هاى 
سبز و باز در محدوده براى تعريف مراكز پشتيبان در زمان بحران و 

توجه به ايجاد فضاهاى امن در محدوده مورد نظر مى باشند.
«بررسى  عنوان  با  مقاله اى  در   ،(1399) همكاران  و  آقابابايى 
جهت  تهران  پزشكى  علوم  دانشگاه  بيمارستان هاى  آمادگى 
اين  به  مديران»  ديدگاه  از  غيرعامل  پدافند  راهبردهاى  پياده سازى 
پراكندگى   ،0/71 كالبدى  ويژگى  از  آگاهى  كه  رسيدند  نتيجه 
0/606، خروجى هاى متعدد 0/587، فضاى باز 0/518 بيشترين 
ميزان آگاهى و آگاهى از پناهگاه 0/138، عمق و ارتفاع ساختمان 
نشان  را  آگاهى  ميزان  كمترين  هوايى 0/016  دسترسى   ،0/018
متوسط  سطح  در  تهران  بيمارستان هاى  شد آمادگى  مشخص  و  داد 

رو به پايين مى باشد. 
كالوگيانيديس١ و همكاران (2022)، پژوهشى با عنوان «نقش 
كوچك  شهر  يك  از  شواهدى  شهرى:  اقتصاد  در  غيرعامل  پدافند 
حوزه هاى  كه  كرد  تأييد  مطالعه  يافته هاى  دادند.  انجام  يونان» 
تمركز كليدى حفاظت مدنى، يعنى سيستم هشدار زودهنگام ملى، 
اقدامات آمادگى در برابر بحران و عمليات نجات اقتصاد، به طور 
بر  عالوه  مى گذارند.  تأثير  اقتصادى  توسعه  و  رشد  بر  قابل توجهى 
اين، استراتژى هاى كليدى ضرورى براى بهبود حفاظت مدنى، مانند 

حمايت دولت، بر رشد اقتصادى تأثير مثبت مى گذارد .

1.  Kalogiannidis

«ايمنى  عنوان  با  تحقيقى  در   ،(2021) همكاران  و  سيلوكوا٢ 
در  صنعت  زمينه  در  جمعيت  از  حفاظت  ديدگاه  از  ساختمان ها 
منظر  از  سازه ها  طبقه بندى  براى  را  جديدى  روش  چك»  جمهورى 
حفاظت از جمعيت و تعيين الزامات فنى ساخت و ساز براى اين 
سازه ها ارائه دادند. اين روش شامل خطرات ناشى از عملكرد واقعى 
سازه ها و همچنين خطرات خارجى است. ارزيابى خطرات خارجى 
بر اساس تحليل تهديدات در جمهورى چك صورت گرفت. نتيجه 
چك  جمهورى  كشور  وزارت  توسط  شده  تائيد  روش  يك  تحقيق 
است كه در حال حاضر مبناى تهيه مقررات قانونى است كه الزامات 
فنى ساخت و ساز را براى ساختمان ها از نظر حفاظت از جمعيت 

تعيين مى كند.
عنوان «ارزيابى  با  پژوهشى  در  همكاران (2019)،  و  سليمى٣ 
شهرك  در  موردى  مطالعه   - غيرعامل  پدافند  ديدگاه  از  ريسك 
و  نتايج  به  توجه  با  دادند.  انجام  ايران»  آباد،  شمس  صنعتى 
نظر  نقطه  از  شده  مشاهده  ريسك هاى  و  شده  تعيين  اولويت هاى 
پدافند غيرعامل، به منظور كنترل خطرات شناسايى شده، پيش بينى 
و تأمين تجهيزات و امكانات براى بهبود كنترل حوادث شيميايى در 
شهرك هاى صنعتى، تدوين دستورالعمل هاى نگهدارى، نصب و راه 
اندازى و... پيشنهاد شد. راه اندازى سيستم هاى مانيتورينگ، رديابى، 
اعالم و كنترل، استقرار سيستم اطفاى حريق خودكار، تهيه و استفاده 
از تجهيزات حفاظت فردى مناسب، رعايت اصول پدافند غيرعامل 
پيشنهادهاى  ديگر  از  صنعتى  شهرك هاى  استقرار  صحيح  محل  در 

نتايج اين تحقيق بود.
با  همسو  زيرا  است؛  شهري  آسيب پذيري  عصر  حاضر  عصر 
مخاطرات  با  مختلف  ابعاد  در  شهرها  شهري،  حيات  شدن  پيچيده 
اجتماعى  بحران هاي  و  سو  يك  از  تكنولوژيك  بحران  و  طبيعى 
-امنيتى از ديگر سو مواجه  مى باشند (محمدى ده چشمه و همكاران، 
150:1398)؛ لذا توجه به موضوع پدافند غيرعامل در آن ها بسيار 
ضرورى به نظر مى رسد. پدافند در زمينه حفظ جان مردم، تضمين 
امنيت افراد، صيانت از تماميت ارضى و حاكميت ملى در همه مواقع 
در برابر هر گونه شرايط و هر گونه تجاوز كاربرد دارد (رياحى پور و 
همكاران، 184:1400). پدافند غيرعامل در واقع، كاهش خسارات 
2.  Slivkova 
3.  Salimi 
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مالى و صدمات جانى وارده بر افراد غير نظامى در جنگ يا در اثر 
حوادث طبيعى نظير سيل، زلزله، طوفان، آتش فشان، آتش سوزي 
 .(205:1397 همكاران،  و  (گلوردزاده  مى باشد  خشك سالى  و 
عمده ترين هدف پدافند غيرعامل، ايمن سازى و كاهش آسيب پذيرى 
زيرساخت هاى مورد نياز مردم است تا به تدريج شرايطى را براى 
كه  روش هايى  و  تدابير  اتخاذ  اساس،  اين  بر  نمايد.  ايجاد  امنيت 
ميزان آسيب پذيرى شهرها را در مقابل تهديدات دشمن كاهش دهد 
ضرورى مى باشد و چنين شرايطى توجه بيش از پيش صاحب نظران 
را  آن  روش هاى  از  بهره گيرى  و  غيرعامل  پدافند  دانش  به  كشور 

سبب شده است (صيامى و همكاران، 23:1392).

مفاهيم و اصطالحات
پدافند غيرعامل

امروزه پدافند غيرعامل يكي از مهم ترين مفاهيم مطرح شده در حوزه 
پايه ريزي  و  شهرها  امنيت  تأمين  براي  شهري  بحران  مديريت  كلي 
و  خمسلويى  مي باشد (جوزى  شهري  تمام مناطق  در  شهروندي  رفاه 
توسعه،  پنجم  قانون  مطابق  نيز  ما  كشور  در  جواهران، 88:1392). 
يكى از محورهاى اساسى امنيت ملى، دفاع و بحث پدافند غيرعامل 
پدافند  راهبردى  سند  در  گردد.  لحاظ  برنامه ريزى  در  بايد  كه  است 
طرح هاى  همه  در  غيرعامل  پدافند  تمهيدات  لزوم  بر  نيز  غيرعامل 
و  آبادى  ملك  (مختارى  است  شده  تأكيد   ... و  شهرى  عمرانى، 
پدافند  ميان  تفاوت  پژوهشگران،  ديدگاه  از   .(842:1399 همكاران، 
شده  تدوين  استراتژى هاى  و  راهكارها  بر  مبتنى  غيرعامل  و  عامل 
برسد.  حداقل  به  منفى  آثار  آن،  اجراى  با  كه  است  انسان  توسط 
در اين برنامه ها هيچ گاه از ابزار نظامى استفاده نمى شود (تقوايى و 
به  غيرعامل  پدافند  ديگر،  عبارت  به  خمسلويى، 60:1391).  جوزى 
مجموعه اقداماتى اطالق مى گردد كه مستلزم به كارگيرى جنگ افزار 
شدن  وارد  از  مى توان  آن  اجراى  با  و  نمى باشد  نظامى  تجهيزات  و 
خسارت مالى به تجهيزات و تأسيسات حياتى نظامى و غير نظامى 
و تلفات انسانى جلوگيرى نمود و يا ميزان خسارت و تلفات ناشى 
از حمالت دشمن را به حداقل ممكن كاهش داد (يزدانى و همكاران، 
154:1398). قابليت هاى پدافند غيرعامل عبارت اند از: تأمين امنيت 
روانى و امنيت جانى با پيش بينى اقدامات ايمنى، امنيتى، احتياطى 

در برابر تهديدات و ايجاد بستر مناسب در جهت تلفيق سياست هاى 
دفاعى در برنامه پيشرفت پايدار، هم راستا با سياست هاى توسعه و 

پيشرفت همه جانبه كشور (جعفرى زاده و حمزه، 50:1398).
آسيب پذيرى و پدافند غيرعامل

عنوان  به  حياتى  و  مهم  تأسيسات  و  شهرى  مراكز  افتادن  كار  از 
بروز  و  شهرى  سيستم هاى  تعادل  خوردن  برهم  به  نظام  هر  قلب 
كه  مى شود  منجر  انسانى  جوامع  حيات  در  مختلف  دشوارى هاى 
و  جدى  چالش  با  را  فضا  در  ساكن  جامعه  شرايط  تداوم  و  كنترل 
بحران مواجه مى كند (ميمندى پاريزى و كاظمى نيا، 120:1394). در 
همين راستا آسيب، صدمه يا خسارتى است به كاهش ارزش كارايى 
برخى از مكان ها يا اجزاى يك جامعه منجر مى شود و مى تواند در 
پى آن، سالمت يا فعاليت ها و روندگى افراد را متأثر  سازد (رضويان 
و همكاران، 37:1397). آسيب پذيرى به خسارات و صدمات ناشى 
از عوامل و پديده هاى بالقوه يا بالفعل بحران زا نسبت به نيروهاى 
همكاران،  و  (آفتاب  مى شود  گفته  تأسيسات  و  تجهيزات  انسانى، 
18:1397). به عبارت ديگر آسيب پذيرى به شرايطى اطالق مى شود 
كه به واسطه عوامل فيزيكى، اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى 
تعيين و قابليت تأثيرپذيرى جوامع را در برابر صدمات ناشى از وقوع 
توانايى  كه  مى شود  اطالق  روندى  به  آسيب پذيرى  ببرد.  باال  خطرها 
يك سيستم در كاهش صدمات ناشى از مخاطره را به چالش مى كشد 
(نوريان و همكاران، 1212:1400). امروزه آسيب پذيرى سكونتگاه هاى 
شهرى، شهرهاى با معمارى غلط، پراكنش نامناسب تأسيسات و ... 
عوامل تهديد كننده امنيت شهرى هستند. با توجه به آسيب پذيرى و 
ويژگى هاى مفهومى آن در هر فضاى شهرى مفروض، مقدار معينى 
از خطرپذيرى وجود دارد، ليكن سطوح و دامنه آسيب پذيرى و ايمنى 
در سطح شهر به طور يكنواخت توزيع نشده است و بخش هايى از 
شهر، آمادگى كمترى براى دفاع دارند (آفتاب و همكاران، 65:1397)؛ 
جديد  رويكردهاى  از  بهره گيرى  با  شهرى  آسيب پذيرى  كاهش  لذا 
مديريت بحران از قبيل پدافند غيرعامل مى تواند در ايجاد محيطى 
ايمن در شهرها و كاهش ميزان خسارت مؤثر واقع شود كه امروزه 
در  شهرى  مديران  و  برنامه ريزان  كه  است  اهدافى  مهم ترين  از  يكى 
صدد اجراى آن مى باشند (حسينى امينى و همكاران، 510:1398). بر 
اين اساس، اتخاذ تدابير و روش هايى كه ميزان آسيب پذيرى شهرها 
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را در برابر مخاطرات و تهديدات كاهش دهد، ضرورى مى باشد و اين 
شرايط، توجه بيش از پيش به دانش پدافند غيرعامل و بهره گيرى 
از روش هاى آن را سبب شده است (شاهيوندى و شيخى، 81:1397). 
در تكميل تعاريف باال، مى توان به اين مطلب اشاره كرد كه ارزيابى 
كاهش  اقدامات  تعيين  براى  مبنايى  خود،  خودى  به  آسيب پذيرى، 
مى دهد.  قرار  اختيار  در  را  حياتى  دارايى هاى  از  حفاظت  براى  اثر 
اين ارزيابى آسيب پذيرى، در روش شناسى، پلى بين تهديد و خطر، 
ارزش و دارايى و سطح ناشى از ريسك مى باشد (موسوى و همكاران، 

.(924:1399
شناسايى خطر آسيب هاى احتمالى نقش مهمى در پيشگيرى و 
تهديدات  منفى  آثار  كيف  و  كم  با  مقابله  و  مواجهه  براى  آمادگى 
زيادى  اهميت  مالى  و  جانى  صدمات  كنترل  نظر  از  و  دارد  شهرى 
دارد (حسينى، 5:1390). اگر شناخت ابعاد خطر حمالت نظامى به 
مناطق شهرى و آسيب هاى محتمل در نتيجه آن به درستى حاصل 
تا  را  آسيب ها  اين  با  مقابله  اقدام هاى  نوع  و  سطح  مى توان  شود، 
عوامل  از  شناختى  بايستى  منظور  بدين  نمود.  مديريت  زيادى  حد 
مؤثر در حمله به شهرها حاصل گردد (حاجى اكبرى، 10:1390). از 
جمله عوامل مؤثر در حمله به شهرها، تمركز مراكز سياسى و ادارى 
مى باشد. از سوى ديگر، اهدافى درون شهرها وجود دارد كه حمالت 
دشمن به شهر را توجيه مى سازد؛ از آن جمله مى توان به وجود صنايع، 
تصفيه خانه ها،  قوى،  فشار  پست هاى  و  پااليشگاه ها  نيروگاه ها، 
بنادر،  راه آهن،  پايانه ها،  فرودگاه ها،  آب،  و  سوخت  ذخيره  مخازن 
جاده ها، پل ها و شبكه مخابراتى اشاره كرد (فرزام شاد و عراقى زاده، 
نقش  مى تواند  شهرسازى  در  مناسب  آسيب شناسى   .(25:1391
به سزايى در برنامه ريزى ها و سياست گذارى هاى حوزه شهرى داشته 
باشد كه اين خود بيانگر ضرورت مدل سازى آسيب پذيرى مى باشد 

(حسينى و شريفه سر گلزايى،2:1390). 
مراكز ثقل تهديد پذير شهرى

كه  هستند  كاربري هايى  و  مراكز  ثقل،  مراكز  يا  استراتژيك  مراكز 
به عنوان يك هدف بالقوه و اولويت دار براي حمله از طرف دشمن 
محسوب مى شوند. اين ويژگى مراكز ثقل، باعث تهديد پذير بودن 
بودن  نامشخص   .(164:1393 افرادى،  و  (برنافر  مى گردد  آن ها 
و  اعتبار  تخصيص  و  تأمين  و  منابع  محدوديت  تهديد،  وقوع  زمان 

محدوديت زماني انجام اقدامات پدافند غير عامل ايجاب مي نمايد 
درجه  اساس  بر  كشور  ثقل  مراكز  ارجحيت،  قانون  اساس  بر  كه 
اهميت آن ها در سه سطح اولويت گذارى گردند (دستورالعمل عمومى 

سطح بندى مراكز ثقل، 3:1399).
الف) مراكز حياتى: مراكزى هستند كه انهدام كل يا قسمتى از آن ها 
سبب بروز بحران، آسيب و صدمات جدى و مخاطره آميز در نظام 
سياسى، هدايت، كنترل و فرماندهى، توليدى و اقتصادى، پشتيبانى، 
ارتباطى و مواصالتى، اجتماعى، دفاعى با سطح تأثيرگذارى سراسرى 

و كشورى گردد (پور محمدى و همكاران، 43:1398).
ب) مراكز حساس: مراكزى هستند كه انهدام كل يا قسمتى از آن ها 
سبب بروز بحران، آسيب و صدمات جدى و مخاطره آميز در نظام 
سياسى، هدايت، كنترل و فرماندهى، توليدى و اقتصادى، پشتيبانى، 
ارتباطى و مواصالتى، اجتماعى، دفاعى با سطح تأثيرگذارى منطقه اى 
گردد. استاندارى ها و سدهاى آبى در سطح منطقه مهم باشند. مراكز 
تأمين  وظيفه  كه  برقى  نيروگاه هاى  همچنين  و  يك  درجه  نظامى 
مى گيرند  قرار  گروه  اين  در  دارند،  عهده  بر  را  منطقه  يك  انرژى 

(قياسى و همكاران، 323:1396).
ج) مراكز مهم: مراكزى كه داراى گستره فعاليت محلى مى باشند و 
وجود و استمرار فعاليت آن ها براى بخشى از كشور داراى اهميت 
است و آسيب يا تصرف آن ها توسط دشمن باعث بروز اختالل در 
مى گردد  كشور  محلى  امنيت  افتادن  خطر  به  و  كشور  از  بخشى 

(پورشاسب و نظرى نژاد، 292:1399).
دسته بندى تهديدات مراكز ثقل

تهديدات به طور كلى به دو دسته تهديدات كالبدى و غير كالبدى 
تهديداتى  كالبدى،  تهديدات  از  منظور  مى باشند.  تقسيم  قابل 
از  بيش  آن ها  پيامدهاى  ملموس  و  فيزيكى  جنبه  كه  هستند 
بمباران  و  موشكى  هوايى  حمالت  نظير  است؛  جنبه ها  ساير 
همراه  به  را  تركش  و  تخريب  انفجار،  موج  مانند  پيامدهايى  كه 
كردن  ساقط  سرزمين،  تصرف  عمدتًا  تهديد  نوع  اين  اهداف  دارد. 
حاكميت، انهدام تأسيسات و وارد كردن خسارت به منافع و منابع 
حياتى يك كشور است (آنچه شهرداران بايد از پدافند غير عامل 
دسته  دو  به  خود  نيز  كالبدى  غير  تهديدات   .(56:1397 بدانند، 
تهديدات  مى شوند.  تقسيم  مردم محور  و  پايه  فناورى  تهديدات 
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فناورى پايه به تهديداتى اطالق مى گردد كه با بهره گيرى از بستر 
به  ضرباتى  سايبرى،  فناورى هاى  على الخصوص  نوين،  فناورى هاى 
چشمگير  سرعت  دليل  به  امروز،  دنياى  در  مى شود.  وارد  دشمن 
در پيشرفت علم بشرى، اين تهديدات رشد و قدرتى درخور توجه 
مخاطب  كه  هستند  تهديداتى  نيز  محور  مردم  تهديدات  يافته اند. 
به  فرهنگى،  مسائل  بستر  بر  اغلب  و  مى باشند  جوامع  آن  اصلى 
جنگ  از  هدف  مى گذارند.  اثر  كشورها  در  مردم  اعتقادى  حوزه 
بر  جنگ  اين  است.  هدف  كشور  سياسى  نظام  تغيير  مردم محور 

تعامل بين دولت و مردم تأكيد دارد (يوسفى، 43:1398).

روش
تحقيق  روش  هدف،  اساس  بر  استفاده  مورد  روش  تحقيق،  اين  در 
كيفى-كّمى  ماهيت،  و  روش  برحسب  مطالعه  شيوه  و  كاربردى 
براى  كتابخانه اى،  و  اسنادى  اطالعات  جمع آورى  از  پس  مى باشد. 
جمع آورى اطالعات ميدانى از ابزار پرسشنامه و مصاحبه با 40 نفر 
از كارشناسان و مديران شهردارى و سازمان پدافند غير عامل شهر 
بجنورد استفاده شد. امتيازدهى معيارهاى اعالمى سازمان پدافند غير 

عامل، از سوى كارشناسان نامبرده انجام  پذيرفت.
پژوهش  اين  در  كننده  شركت  پاسخگويان  معرف  ذيل  جدول 

است:
جدول 1. مشخصات پاسخگويان

تعدادمقطع و رشته
5 نفردكترى جغرافيا و برنامه ريزى شهرى

5 نفردكترى شهرسازى
10 نفركارشناسى ارشد شهرسازى

10 نفركارشناسان پدافند غير عامل در شهردارى بجنورد
10 نفرمديران ارشد شهرى بجنورد

40 نفرمجموع

از لحاظ روايى و پايايى نيز پاسخ هاى به دست آمده از طرق 
آزمون آلفاى كرونباخ مورد بررسى قرار گرفت كه رقم 0/76 به 
دست و از آنجا كه اين عدد بيش از 0/7 است، لذا روايى و پايايى 

پرسشنامه تائيد شد.
استفاده  با  حاضر  پژوهش  هدف  به  توجه  با  بعد  مرحله  در   
ميزان  عامل،  غير  پدافند  سازمان  سوى  از  اعالمى  معيارهاى  از 

جداگانه  صورت  به  تهديد  هر  برابر  در  دارايى  هر  آسيب پذيرى 
اين  در  بررسى  مورد  تهديدات  كه  است  ذكر  به  الزم  شد.  محاسبه 
پهپاد،  موشك،  (هواپيما،  كالبدى  تهديدات  دسته  دو  در  پژوهش 
شيميايى،  دور،  از  (سنجش  كالبدى  غير  و  نامنظم)  كالسيك، 
خرابكارى،  سايبرى،  پرتويى،  گرافيتى،  الكترومغناطيسى،  زيستى، 
امتياز  بود.  تقسيم  قابل  تحريم)  قومى،  مذهبى،  فرهنگى،  نرم، 
براى  و  شد  تعيين  جداگانه  صورت  به  دسته  هر  در  آسيب پذيرى 
به دست آوردن شاخص كل آسيب پذيرى، امتياز آسيب پذيرى در 
برابر تهديدات كالبدى و غير كالبدى به صورت خطى جمع شد و 
نرم افزار  وسيله  به  سپس  آمد.  دست  به  آسيب پذيرى  نهايى  امتياز 
سيستم اطالعات جغرافيايى (GIS)، پراكنش فضايى آسيب پذيرى 
ارائه  براى  بعد  مرحله  در  گرديد.  تحليل  مذكور  دسته  سه  هر  در 
راه هاى كاهش آسيب پذيرى و راهبردهاى مديريتى از مدل تحليلى 
SWOT و ماتريس عوامل داخلى و خارج استفاده شد و با استفاده 

شده  تدوين  راهبردهاى   ،QSPM كّمى  ريزى  برنامه  ماتريس  از 
اولويت بندى گرديدند.

محدوده مطالعه
بزى  رحم  (خدا  مى باشد  شمالى  خراسان  استان  مركز  بجنورد،  شهر 
و 20  درجه  جغرافيايى 57  طول  در  شهر  اين  وحدتى، 5:1393).  و 
دقيقه شرقى و عرض جغرافيايى 37 درجه و 28 دقيقه شمالى واقع 
شده است كه بر اساس سرشمارى سال 1395، جمعيت آن 228931 
در  بجنورد  شهر  همكاران، 400:1399).  و  (جمعه پور  است  بوده  نفر 
30 كيلومترى شمال شرقى كوه  هاى سالوك و 13 كيلومترى جنوب 
كيلومترى  در 270  زمينى  راه  طريق  از  و  شده  واقع  اترك  رودخانه 
شمال غرب مشهد (مركز استان خراسان رضوى) و 695 كيلومترى 
شرق تهران قرار گرفته است. اين شهر با خط مستقيم با نوار مرزى 
از  هكتار  و1900  دارد  فاصله  كيلومتر   55 تركمنستان،  و  ايران 
اراضى دشت بجنورد را به اشغال خود درآورده است (غالمزاده دوآّب و 

همكاران، 154:1401).(شكل 1)

يافته ها
بجنورد،  شهر  ثقل  مراكز  شناسايى  از  پس  مطالعه،  اول  مرحله  در 
آسيب پذيرى اين مراكز از طريق چهار معيار ضعف در انطباق پذيرى، 
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ضعف در بازيابى، امكان دسترسى به وسيله دشمن و امكان شناسايى 
به وسيله دشمن در برابر انواع مختلف تهديدات ارزيابى گرديد. الزم 
سوى  از  استاندارد  صورت  به  مذكور  معيار  چهار  كه  است  ذكر  به 
انجام  خدمات  شرح  تفسير  قالب  در  عامل  غير  پدافند  سازمان 
طرح هاى پدافند غيرعامل شهرى براى ارزيابى آسيب پذيرى دارايى ها 
معرفى شده اند (تفسير شرح خدمات چگونگى انجام طرح هاى پدافند 
غير عامل شهرى، 1399). جداول زير، شيوه امتيازدهى به هر معيار 

را بيان كرده است. 

ضعف در انطباق پذيرى
به ميزان قابليت منطبق شدن دارايى با شرايط به وجود آمده ناشى 
از اِعمال تهديد اطالق مى شود؛ به عبارت ديگر به توان يا ضعف در 
مواجهه با وقوع تهديد عليه دارايى هاى كليدى اطالق مى شود. ضعف 
در انطباق پذيرى يا همان توان رويارويى، به عوامل ذاتى و محيطى 
غيرعامل  پدافند  از  بايد  شهرداران  (آن چه  دارد  بستگى  مختلف 
بدانند، 1397:137). در جدول شماره 2 به توصيف معيار ضعف در 

انطباق پذيرى (رويايى) پرداخته شده است.

شكل 1. محدوده مورد مطالعه

جدول 2.  ارزيابى كيفى و كّمى شاخص ضعف در انطباق پذيرى (رويارويى)
امتيازدرجه كيفىمعيارتقدم

ويژگى ذاتى دارايى به گونه اى است كه در برابر رخداد تهديد به طور كلى آسيب  1
10-8بسيار باالمى بيند و هيچ گونه توان رويارويى ندارد.

ويژگى ذاتى دارايى به گونه اى است كه در برابر رخداد تهديد آسيب جدى  مى بيند و 2
8-6باالتوان رويارويى اندكى دارد.

ويژگى ذاتى دارايى به گونه اى است كه در برابر رخداد تهديد تا حدى آسيب  مى بيند و 3
6-4متوسطتا حدودى توان رويارويى دارد.

ويژگى ذاتى دارايى به گونه اى است كه در برابر رخداد اغلب تهديدات طور آسيب  4
4-2كمنمى بيند و  توان رويارويى مناسبى دارد.

ويژگى ذاتى دارايى به گونه اى است كه در برابر رخداد تهديد به طور كلى  آسيب  5
2-1بسيار كمنمى بيند و  توان رويارويى بسيار مناسبى دارد.
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ضعف در بازيابى 
ضعف در بازيابى به اين مفهوم است كه بعد از ايجاد خسارت به آن، 
در چه مدت زمانى مى توان آن را ترميم كرد و به حالت اول برگرداند. 
مالحظات و عوامل تأثيرگذار در مرمت و احياى مجدد هدف عبارتند 
از:  امكانات و تجهيزات موجود در محل از قبيل جرثقيل سنگين و 

تجهيزات مهندسى، تجهيزات و قطعات يدكى موجود براى جايگزينى 
و تعمير، تجهيزات و قطعات معيوب و خسارت ديده، منحصر به فرد 
نبودن هدف، امكانات تعميراتى، نيروى انسانى متخصص و ماهر در 
دسترس، تجهيزات اطفاى حريق، تحريم اقتصادى، ميزان آمادگى و 

سازمان دهى جهت مواجهه با بحران ناشى از وقوع تهديد.

جدول 3. ارزيابى كيفى و كّمى شاخص امكان بازيابى (بازسازى، تعمير و مرمت)
امتيازدرجه كيفىمعيارتقدم

10-8بسيار باالبازسازى، تعمير و مرمت به 5 ماه يا بيشتر زمان نياز دارد.1
8-6باالبازسازى، تعمير و مرمت به 3 تا 5 ماه زمان نياز دارد.2
6-4متوسطبازسازى، تعمير و مرمت به 1 تا 3 ماه زمان نياز دارد.3
4-2كمبازسازى، تعمير و مرمت به 72 ساعت تا يك هفته زمان نياز دارد.4
2-1بسيار كمبازسازى، تعمير و مرمت به 24 تا حداكثر 72 ساعت زمان نياز دارد.5

امكان دسترسى توسط دشمن
اين معيار به ميزان در دسترس بودن دارايى در صورت وقوع تهديد 
توجه دارد. در اين مؤلفه، منظور، موقعيت دارايى شهر و موانع موجود 
در برابر دشمن است، به طورى كه مجاورت و يا دورى از مبادى تهديد 
و يا وجود موانع در دسترسى تهديدگر، كاهش يا افزايش آسيب پذيرى 
را به دنبال خواهد داشت. هدف در صورتى قابل دسترسى است كه 

دشمن بتواند با نيروى انسانى و تجهيزات كافى به آن رسيده  باشد و 
مأموريت مربوطه را با موفقيت انجام دهد. قابليت دسترسى در يك 
اصطالح كلى، سهولت دسترسى و يا مشكل بودن حركت و نزديك 
شدن به سمت هدف مى باشد. در جدول شماره 4 به توصيف معيار 

امكان دسترسى توسط دشمن پرداخته شده است:

جدول 4. ارزيابى كّمى و كيفى شاخص امكان  دسترسى توسط دشمن
امتيازدرجه كيفىمعيارتقدم

دارايى در نواحى حاشيه اى كشور قرار گرفته است.                                             1
10-8بسيار باالدسترسى به هدف به سهولت انجام پذير است.

دارايى در نواحى حاشيه اى كشور قرار گرفته است.                                     دسترسى 2
8-6باالبه هدف  نسبتًا به سهولت انجام پذير است.

محل و موقعيت قرارگيرى دارايى باعث كاهش دسترسى مى گردد.                      3
6-4متوسطدسترسى به هدف به سهولت انجام پذير نيست.

محل و موقعيت قرارگيرى دارايى باعث كاهش دسترسى مى گردد.                      4
4-2كمدسترسى به هدف با هزينة نسبتًا زيادى ممكن است.

موقعيت جغرافيايى باعث دفع حمله مى گردد.                                           دسترسى 5
2-1بسيار كمبه هدف با هزينة بسيار زياد مقدور است.

(آنچه  از:  هستند  عبارت  دسترسى  قابليت  در  اساسى  گام هاى 
عالوه  1397:139به  بدانند،  غيرعامل  پدافند  از  بايد  شهرداران 

افزوده نگارنده، 1398).

امكان شناسايى توسط دشمن
وابسته  فريب  و  پوشش  اختفا،  استتار،  اصول  كارگيرى  به  ميزان  به 
است، به طورى كه هر مقدار اين اصول، بيشتر و بهتر مدنظر قرار 
گيرد، احتمال و به تبع آن آسيب پذيري كاهش خواهد يافت. اين 
پارامتر به پيچيدگى جنس تهديد، اندازه هدف و حتى گاه به شرايط 



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة دوازدهم، شمارة سوم، پاييز 1401   332

هدف،  شناسايى  و  كشف  قابليت  است.  وابسته  نيز  هوايى  و  آب 
سامانه هاى  و  جاسوسان  توسط  هدف  تشخيص  در  دقت  ميزان 
شناسايى و اطالعاتى دشمن در شرايط مختلف بستگى دارد (آنچه 

شهرداران بايد از پدافند غيرعامل بدانند، 1397:139 به عالوه افزوده 
نگارنده، 1398).

جدول 5. ارزيابى كّمى و كيفى امكان كشف و شناسايى
امتيازدرجهمعيارتقدم

هدف به سهولت و از فاصله دور قابل شناسايى است. گستره فراخ است. شناسايى هدف 1
10-8بسيار باالنياز به مقدار بسيار كمى آموزش و مهارت دارد. استتار و پوشش وجود ندارد.

2
هدف به سهولت و از فاصله نزديك (برد تسليحات كوتاه برد) قابل شناسايى است. 

شناسايى هدف نياز به مقدار كمى آموزش و مهارت دارد. گستره قابل شناسايى است. 
استتار و پوشش كمى وجود دارد.

8-6باال

شناسايى هدف در شب و شرايط بد آب و هوايى مشكل است و ممكن است با ساير 3
6-4متوسطاهداف اشتباه گرفته شود. شناسايى هدف نياز به مقدار متوسطى مهارت دارد.

4
شناسايى هدف در شب و شرايط بد آب و هوايى در فاصله كم بسيار مشكل است. هدف 
به سادگى با ساير اهداف اشتباه گرفته مى شود. شناسايى هدف نياز به مهارت بااليى دارد. 

ديد ضعيف است.
4-2كم

هدف تحت هرگونه شرايطى قابل شناسايى نمى باشد و نياز به مهارت و تخصص ويژه اى 5
2-1بسيار كمدارد استتار و پوشش در حد مطلوب است.

در ادامه به منظور اعتبار نتايج حاصل از ارزيابى آسيب پذيري 
بايستى در گام اول، شاخص هاى ارزيابى آسيب پذيري مورد وزن دهى 
قرار گيرد. اين امر بدان خاطر است كه تأثير هر شاخص به اندازه وزن 
خود در ارزيابى آسيب پذيري ناشى از رخداد تهديدات بر هر دارائى 
يكسانى  وزن  از  شده  معرفى  شاخص هاى  همه  كه  چرا  شود؛  لحاظ 

برخوردار نيستند.  به منظور وزن دهى به معيارهاى فوق الذكر پس 
از تهيه پرسشنامه، توزيع و گردآورى نتايج آن و مقايسه زوجى بين 
معيارها، وزن هر كدام از شاخص هاى ارزيابى آسيب پذيري مشخص 
شد، سپس اولويت بندى بر اساس وزن هر كدام صورت گرفت؛ كه 

نتايج آن در جدول شماره 6 قابل مشاهده است. 

جدول6. وزن معيارهاى ارزيابى آسيب پذيرى
CR١رتبهوزن معيارمعياررديف

0/5651ضعف در انطباق پذيرى1

0/04
0/1183ضعف در بازيابى2
0/2622امكان دسترسى توسط دشمن3
0/0554امكان كشف و شناسايى4

هر  ازاى  در  آسيب پذيرى  عدد  دارايى  هر  براى  اساس  اين  بر 
تهديد برابر جداول 2 تا 5 مشخص مى شود. سپس اين عدد ضرب 
در وزن شاخص آسيب پذيرى مربوطه مى شود و حاصل آن ها با هم 
كالبدى  تهديدات  تمام  نهايى  عدد  ميزان  نهايت  در  مى شوند.  جمع 
با هم جمع مى شود و عدد آسيب پذيرى در برابر تهديدات كالبدى 
در  آسيب پذيرى  ميزان  تعيين  براى  فرايند  اين  مى گردد.  مشخص 

برابر تهديدات غيركالبدى نيز انجام مى شود. ارزش آسيب پذيرى در 
برابر تهديدات (كل) نيز از جمع عدد تهديدات كالبدى و غيركالبدى 
مشخص مى گردد. به منظور جلوگيرى از طويل شدن پروژه، براى 
نمونه، تنها ميزان آسيب پذيرى يك دارايى در برابر تهديد هواپيما 

در ذيل ارائه شده است.



 333 رسول افسرى و همكاران/  تحليل آسيب پذيرى مكانى مراكز ثقل تهديد پذير شهرى از منظر پدافند غير عامل

نتايج به دست آمده از ميزان آسيب پذيرى دارايى ها در جدول 
شماره 7 نشان داده شده است. اين جدول نشان دهنده ميزان امتياز 

آسيب پذيرى هر دارايى در برابر تهديدات كالبدى و غير كالبدى و 
آسيب پذيرى كل مى باشد.

جدول 7. ميزان آسيب پذيرى دارايى هاى مورد بررسى در برابر تهديدات

شاخص هاى ارزيابى آسيب پذيرى
امكان شناسايىامكان دسترسى توسط دشمنضعف در بازيابىضعف در انطباق پذيرى

عدد آسيب پذيرى
0/5650/1180/2620/055

99908,505هواپيما

جدول 8. ميزان آسيب پذيرى دارايى هاى مورد بررسى در برابر تهديدات

آسيب پذيرى دارايى
كالبدى

آسيب پذيرى 
غير كالبدى

آسيب پذيرى 
آسيب پذيرى دارايىكل

كالبدى
آسيب پذيرى 
غير كالبدى

آسيب پذيرى 
كل

شركت آب و فاضالب– 
ايستگاه هاى 38/97525/31864/293آزمايشگاه ها

42/75526/89069/645آتش نشانى 

40/4958/41048/905سيلوى گندم38/97539/20578/180تصفيه خانه فاضالب
37/62417/97155/595فرودگاه37/84540/57178/416سد شيرين دره
39/61746/70686/323فرماندارى38/74128/40567/146مخازن آب

39/09346/70685/799استاندارى39/63331/59471/227پست هاى برق

سپاه حضرت جواد 41/94325/28167/224شركت نفت و انبار نفت
17/50622/78940/295االئمه (ع)

ستاد فرماندهى 41/94317/36659/309ايستگاه تقليل فشار گاز
32/92426/11259/036نيروى انتظامى

مركز بهره بردارى خطوط لوله 
شهردارى مركزى و 34/11523/38157/496- بجنورد

39/09341/52380/616مناطق

اداره كل ارتباطات 42/75540/45583/210بيمارستان ها
40/10526/66166/766و فناورى اطالعات

38/97514/30953/284صدا و سيما42/75532/54075/295سازمان انتقال خون
40/06429/07669/140زندان42/75532/54075/295سازمان هالل احمر

محالت  سطح  در  مطالعه  مورد  دارايى هاى  پراكنش  ذيل  نقشه 
42 گانه شهر بجنورد را نشان مى دهد. به دليل وجود چندين مورد 
بيمارستان ها،  آتش نشانى،  ايستگاه هاى  نظير  دارايى ها  برخى  از 
پست هاى برق، مخازن آب و ...، تعداد دارايى هاى به نمايش درآمده 
بيش از تعداد دارايى هاى ليست شده در جدول شماره (8) مى باشد.

تحليل فضايى آسيب پذيرى
كالبدى  تهديدات  برابر  در  آسيب پذيرى  دهنده  نشان  زير  نقشه 
بيشتر  گفت  مى توان  اساس  اين  بر  است.  بجنورد  شهر  سطح  در 
دارايى هاى با آسيب پذيرى كالبدى بسيار باال در بخش مركز شهر 
آسيب پذيرى  اصلى  قطب  به  را  محدوده  اين  و  شده اند  واقع  بجنورد 

تبديل نموده اند. تمام دارايى هاى اين بخش داراى آسيب پذيري باالى 
42 به عنوان بيشترين ميزان آسيب پذيرى بودند. برخى از مهم ترين 
آن ها كه در اين بخش واقع شده اند عبارت اند از: مركز درمانى و امداد 
و نجات نظير سازمان هالل احمر و انتقال خون، همه بيمارستان ها 
دهنده  نشان  موضوع  اين  بجنورد.  شهر  آتش نشانى  ايستگاه هاى  و 
پشتيبانى  اصلى  نقش  كه  است  مراكزى  نامناسب  بسيار  وضعيت 
و  محدوده هاى شرق  دارند.  بحران  در زمان  را  شهر  عملكرد  حفظ  و 
اليه  منتهى  در  كوچك  بخشى  همچنين  و  محدوده  جنب  در  غرب 
پست هاى  گرفتند.  قرار  باال  آسيب پذيرى  با  دسته  در  شهر،  غربى 
فرماندارى،  استاندارى و  برق، مراكز فرماندهى شهر نظير شهردارى، 
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انبار نفت، ايستگاه تقليل فشار گاز، سيلوى گندم، زندان، اداره كل 
ارتباطات و فناورى اطالعات شهر بجنورد و مركز صدا و سيما، باعث 
در  دارايى ها  اين  شدن  واقع  بودند.  شده  محدوده  اين  آمدن  وجود  به 
و  فرماندهى  مراكز  باالى  آسيب پذيرى  دهنده  نشان  مذكور  محدوده 
همچنين  مى باشد.  در  شهر  انرژى  بخش  همچنين  و  آگاهى رسانى 
در  كوچكى  بخش هاى  آسيب پذيرى  باعث  آب  مخازن  قرارگيرى 

غرب و شرق شهر شده است. فرودگاه، مركز بهره بردارى خطوط لوله، 
با  (ع)  جواداالئمه  حضرت  سپاه  و   انتظامى  نيروى  فرماندهى  ستاد 
توجه به امكانات حفاظتى كه دارند در پايين ترين دسته قرار گرفتند 
و باعث ايجاد محدوده هاى با آسيب پذيرى كم و بسيار كم در شرق 

و به ويژه در مساحت بيشتر در غرب شهر شده اند.

شكل 2. پراكنش دارايى هاى مورد مطالعه در سطح محالت شهر بجنورد

شكل 3. تحليل فضايى آسيب پذيرى كالبدى
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كالبدى،  تهديدات  برابر  در  آسيب پذيرى  نقشه  بررسى  از  پس 
غير  تهديدات  برابر  در  آسيب پذيرى  نقشه  تحليل  به  بخش  اين  در 
 كالبدى در سطح شهر بجنورد پرداخته مى شود. بر مبناى نقشه زير 
مى توان بيان نمود؛ بر خالف نقشه آسيب پذيرى در برابر تهديدات 
كالبدى، در اين نقشه دارايى هاى داراى آسيب پذيرى بسيار باال به 
صورت منفصل و با فاصله از يكديگر قرار گرفته اند و اين موضوع 
محدوده  در  هم  از  جدا  رنگ  قرمز  لكه هاى  آمدن  وجود  به  باعث 
مركزى شهر شده است. بيمارستان ها و مراكز درمانى شهر به  همراه 
به  باعث  از 40،  بيش  آسيب پذيرى  ميزان  با  آن  فرماندهى  مراكز 
اين  شده اند.  باال  بسيار  آسيب پذيرى  با  محدوده  اين  آمدن  وجود 
بدان معنى است كه اين مراكز، هم در برابر تهديدات كالبدى و هم 
تهديدات غير كالبدى داراى آسيب پذيرى زيادى هستند و به فوريت 
اصلى ترين  كرد.  مناسبى  برنامه ريزى  آن  كاهش  براى  مى بايست 

باال  آسيب پذيرى  با  محدوده  آمدن  وجود  به  دليل  كه  دارايى هايى 
پست هاى  آب.  مخازن  و  برق  پست هاى  از؛  عبارت اند  مى باشند 
برق كه عمدتًا در بخش مرزى شهر قرار دارند و مخازن آب نيز به 
صورت پراكنده در بخش مركزى (متمايل به غرب) واقع شده اند. 
در محدوده با آسيب پذيرى متوسط نيز ايستگاه هاى آتش نشانى شهر 
بجنورد، شركت پخش فراورده هاى نفتى و انبار نفت آن، اداره كل 
واقع  نظامى  مراكز  از  برخى  و  شهر  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات 
شده است كه عمده تراكم آن ها در شرق و بخش كوچكى در غرب 
شهر است. هر چند كه تعدادى از آن ها به صورت منفصل و پراكنده 
در بخش مركزى بجنورد نيز، واقع شده اند . صدا و سيما، ايستگاه 
محدوده  از  بخشى  گرفتن  قرار  باعث  فرودگاه  و  گاز  فشار  تقليل 
شرقى و بخش كوچكى در مرز غربى شهر در دسته با آسيب پذيرى 

كم و بسيار كم شده اند.

شكل 4. تحليل فضايى آسيب پذيرى غير كالبدى

از طريق جمع خطى ارزش دارايى ها در دو دسته آسيب پذيرى 
در برابر تهديدات كالبدى و غير كالبدى، ميزان ارزش كلى تهديد 
براى هر دارايى به دست آمد. نقشه زير نشان دهنده پراكنش فضايى 
سه  اساس،  اين  بر  است.  بجنورد  شهر  سطح  در  كلى  آسيب پذيري 
قطب هاى  است  شهر  شمال  در  آن ها  بزرگ ترين  كه  اصلى  منطقه 
آسيب پذيرى باال را تشكيل مى دهند. عمده دارايى هاى واقع در اين 

دسته به مانند دو نقشه پيشين، مراكز درمانى مانند بيمارستان جواد 
شهردارى  مانند  شهر  فرماندهى  و  خون  انتقال  سازمان  (ع)،  االئمه 
مركزى و شهردارى منطقه 1 بجنورد و استاندارى بجنورد مى باشند. 
دارايى هاى آسيب پذيري در برابر حمالت سايبرى نظير پست هاى 
برق، صدا و سيما، اداره كل ارتباطات و فناورى اطالعات در قسمت 
شرق)  به  (متمايل  شهر  مركز  از  بخش هايى  و  جنوب  غربى،  مرز 
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موقعيت ها  اين  در  متوسط  آسيب پذيرى  با  محدوده  تشكيل  باعث 
و  بود  نشده  واقع  چندانى  دارايى  شهر  بخش هاى  ساير  در  شده اند. 
دارايى هاى موجود در آن (مانند مراكز انتظامى و نظامى و همچنين 

تراكم  كلى  طور  به  بودند.  كمى  آسيب پذيرى  داراى  نيز  فرودگاه) 
كه  است  غرب  به  متمايل  و  شهر  مركزى  بخش  در  دارايى ها  اكثر 

بيشترين ميزان آسيب پذيرى نيز در اين محدوده ها مى باشد.

شكل 5.  تحليل فضايى آسيب پذيرى كلى

(EFE٢) و عوامل خارجى (IFE١) شناسايى عوامل داخلى
در تحقيق حاضر براى دست يافتن به نقاط ضعف، قوت، فرصت 
نقطه نظرات  از  غيرعامل،  پدافند  منظر  از  شهر  مديريت  تهديد  و 
متخصصين مربوطه و مديران شهر بجنورد استفاده شده است. نتايج 

در جدول شماره 9 ارائه شده است.
تجزيه و تحليل داده ها

در مرحله دوم، پس از تحليل عوامل داخلى و خارجى، براى تجزيه و 
تحليل هم زمان عوامل داخلى و خارجى از ماتريس داخلى و خارجى 
استفاده شد. در مرحله سوم نيز بر اساس مدل  SWOT، راهبردهايى 
ارائه  غيرعامل  پدافند  اصول  با  منطبق  بجنورد  شهر  مديريت  جهت 
مى گردد. در نهايت نيز با استفاده از تكنيك ماتريس برنامه ريزى 
از  يك  كدام  كه  مى گردد  مشخص   ،(QSPM) كّمى  استراتژيك 
برخوردار  بيشترى  اولويت  از  شده  انتخاب  استراتژى  گزينه هاى 

مى باشند.

1.  Internal factor evaluation
2.  External factor evaluation

تحليل و ارزيابى عوامل داخلى
در توضيح جدول تحليل عوامل داخلى الزم به ذكر است، ستون دوم 
مربوط به ضريب اهميت مى باشد. با توجه به ميزان اهميت هر مؤلفه 
و مقايسه اين مؤلفه ها با يكديگر، عددى بين صفر تا يك محسوب 
ميزان  متخصصين،  نظرات  از  استفاده  با  و  راستا  اين  در  مى گردد. 
تا 20  اهميت)  بين 1 (كمترين  عددى  طيف  در  مؤلفه  هر  اهميت 
(بيشترين اهميت) در ستون اول مشخص گرديد و ضريب اهميت 
هر مؤلفه از طريق تقسيم عدد امتياز آن بر مجموع امتيازات، تعيين 
توجه  با  واكنش)  (نمره  سوم  ستون  در  شد.  نوشته  دوم  ستون  در  و 
به عالى يا معمولى بودن نقطه قوت ها به ترتيب رتبه 4 يا 3 و به 
لحاظ جدى يا معمولى بودن نقطه ضعف ها به ترتيب امتياز يك يا 
دو اختصاص داده  شد. در صورتى  كه جمع كل امتياز نهايى عوامل 
داخلى در اين جدول بيش از 2/5 باشد، نقطه قوت هاى پيش رو 
بر نقاط ضعف آن غلبه خواهد داشت و چنانچه اين امتياز كمتر از 
بود.  خواهد  قوت  نقاط  بر  ضعف ها  نقطه  غلبه  بيانگر  باشد،   2/5

نتايج در جدول شماره (10) ارائه گرديده است.
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شهر  غيرعامل  پدافند  داخلى  عوامل  تحليل  جدول  بررسى 
بجنورد نشان مى دهد كه؛ از ميان 11 نقطه قوت اين شهر، سه عامل 
بهره مندى از فرودگاه، وجود شهرك هاى صنعتى قوى و در نهايت، 
وجود فضاى باز وسيع در اطراف شهر نظير پارك بابا امان و بش 
قارداش، بيشترين امتياز نهايى را به خود اختصاص مى دهد. همچنين 
از ميان 11 نقطه ضعف بيان شده براى اين شهر، سه عامل وجود 
مخزن بزرگ سوخت در داخل شهر (نفت)، وجود گتوى فقر جدا 
مردمى،  يكپارچگى  عدم  و  قوميت گرايى  شهر)،  (گلستان  شهر  از 

بيشترين نقطه ضعف محسوب مى شوند.
تحليل و ارزيابى عوامل خارجى

اين  در  مى گردد.  تحليل  خارجى  عوامل  ارزيابى  ماتريس  ادامه،  در 
ماتريس نيز در ستون سوم (نمره واكنش) با توجه به عالى يا معمولى 
بودن فرصت ها به ترتيب رتبه 4 يا 3 و به لحاظ جدى يا معمولى 
بودن تهديدها به ترتيب امتياز يك يا دو اختصاص داده مى شود. در 
صورتى كه جمع كل امتياز نهايى عوامل داخلى در اين جدول بيش 
خواهد  غلبه  آن  تهديدهاى  بر  رو  پيش  فرصت هاى  باشد،   2/5 از 

جدول 9. ماتريس SWOT شهر بجنورد از منظر پدافند غيرعامل (منبع: نگارندگان)
(IFE) عوامل داخلى(EFE)عوامل خارجى

(Strength) نقاط قوت(Weakness)نقاط ضعف(Opportunities) فرصت ها(Threats) تهديدات
S1- بهره مندى از منابع زير زمينى 
ارزشمند نظير آهك، مرمر، سنگ 

الشه و ...
W1- بحران آب و كمبود منابع آبى

O1- نقش فرا استانى برخى از راه هاى 
شهر نظير بزرگراه كنارگذر شمالى 

بجنورد
T1- وجود تعداد زيادى از 
سكونتگاه هاى غير رسمى

S2- برخوردارى از جاذبه هاى 
اكوتوريسمى و تفرجگاه هاى طبيعى

W2- وابستگى بيش از حد به منبع آبى 
سد سد شيرين دره

O2- اهميت منطقه اى ايستگاه راه آهن 
بجنورد

T2- تهديد انتقال گاز به 
بافت هاى فرسوده

S3- امكانات مناسب درمانى
W3- وجود گتوى فقر جدا از شهر 

(گلستان شهر)
O3- نقش شهر بجنورد از منظر 

ترانزيتى و توزيع
T3- امكان حمله خرابكارانه و 
تروريستى در انبار نفت شهيد 

تندگويان
S4- وجود محصوريت هاى و موانع 
توپوگرافيكى پيرامون شهر و عدم 
امكان تهاجم كالسيك به شهر در 

تمام جهات جغرافيايى

W4- قوميت گرايى و فقدان يكپارچگى 
مردمى

O4- طراحى و برنامه ريزى محالت 
با معمارى و خيابان كشى مناسب در 

مركز، جنوب و غرب شهر
T4- عدم امكان خدمات رسانى به 

بافت تاريخى در زمان بحران

S5- وجود شهرك هاى صنعتى قوى 
در شهر بجنورد

W5- وجود مخزن بزرگ سوخت در 
داخل شهر (نفت)

O5- وجود پتانسيل بسيار باال براى 
T5- وجود گسل هاى متعددتقويت بخش گردشگرى

S6- وجود فضاى باز وسيع در 
اطراف شهر نظير پارك بابا امان و 

بش قارداش
W6- نرخ بيكارى باالتر از ميانگين 

كشورى و استانى
O6- احياى دارايى هاى تاريخى با توجه 

به ثبت جهانى با مالحظات پدافند 
غيرعامل

T6-عدم ساماندهى مسيل هاى 
درون شهرى

S7- انتخاب به عنوان شهر پايلوت 
ساماندهى سكونتگاه هاى غير رسمى 
از سوى برنامه اسكان بشر سازمان 

ملل متحد

W7- ضعف در امدادرسانى به بافت 
فرسوده شهر به خاطر نوع بافت

O7- وجود پيشينه تاريخى با قدمت 
بسيار زياد

T7- تهديدات زيستى (با توجه 
به وابسته بودن شهر به منابع 
آشاميدنى محدود مانند سد 

شيرين دره )

S8- دارا بودن ايستگاه راه آهن با 
دسترسى مناسب

W8- عدم استحكام كافى بيشتر ابنيه 
قسمت بافت فرسوده شهر به خاطر نوع 

معمارى سنتى در برابر تهديدات
O8- امكان بهره گيرى از انرژى هاى 
تجديدپذير به ويژه خورشيد و باد

T8- اغتشاش و آشوب به ويژه از 
جانب مهاجران و حاشيه نشينان

S9- وجود قشر تحصيل كرده باال و 
منابع انسانى مولد

W9- قرارگيرى بخش زيادى از شهر 
در قسمت بافت ناكارآمد شهرى

T9- خروج نيروى انسانى ماهر به 
دليل مهيا نبودن زيرساخت ها

W10- نزديكى به مرزS10- بهره مندى از فرودگاه
T10- حمالت پهپادى به 

زيرساخت ها
S11- تنوع روش هاى كسب درآمد 

(كشاورزى-صنعت-گردشگرى-
خدمات)

W11- عدم برخوردارى مناسب از 
امكانات ارتباطى زمينى

T11- ايجاد حريق عمدى در 
زيرساخت ها (آتش افروزى)
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داشت و چنانچه اين امتياز كمتر از 2/5 باشد، بيانگر غلبه تهديدها 
گرديده  ارائه  شماره (11)  جدول  در  نتايج  بود.  خواهد  فرصت ها  بر 

است.
بررسى جدول ارزيابى عوامل خارجى نشان مى دهد كه؛ از ميان 
8 فرصت بيان  شده براى شهر بجنورد، طراحى و برنامه ريزى محالت 
شهر  غرب  و  جنوب  مركز،  در  مناسب  خيابان كشى  و  معمارى  با 
و اهميت منطقه اى ايستگاه راه آهن بجنورد، حائز بيشترين فرصت 

براى شهر مى باشند. همچنين بزرگترين تهديدات شهر بر طبق نتايج 
مسيل هاى  ساماندهى  عدم  از:  عبارتند   SWOT ماتريس  از  حاصله 
درون شهرى، عدم امكان خدمات رسانى به بافت تاريخى در زمان 
بحران و وجود گسل هاى متعدد. همان گونه كه از ماتريس تحليل 
عوامل داخلى و خارجى پيداست، جمع كل عوامل داخلى، 2/49 و 
جمع كل عوامل خارجى، 2/25 است. براى تشخيص راهبرد اصلى 
همان گونه  و  شد  ترسيم  محورى  ماتريس،  در  آمده  بدست  اعداد 

جدول 10. ماتريس تحليل عوامل داخلى (IEF) (منبع: نگارندگان)
(IEF)ماتريس ارزيابى عوامل داخلى

نمره ضريب اهميتنمرهنقاط قوترديف
نمره نهايىواكنش

S1160/041666730/125- بهره مندى از منابع زير زمينى ارزشمند نظير آهك، مرمر، سنگ الشه و ...1
S2160/041666730/125- برخوردارى از جاذبه هاى اكوتوريسمى و تفرجگاه هاى طبيعى2
S3170/041666730/125- امكانات مناسب درمانى3

S4- وجود محصوريت ها و موانع توپوگرافيكى پيرامون شهر و عدم امكان تهاجم 4
190/049479240/197917كالسيك به شهر در همه جهات جغرافيايى

S5170/044270830/328124- وجود شهرك هاى صنعتى قوى در شهر بجنورد5
S6190/049479240/197917- وجود فضاى باز وسيع در اطراف شهر نظير پارك بابا امان و بش قارداش6

S7- انتخاب به عنوان شهر پايلوت ساماندهى سكونتگاه هاى غير رسمى از سوى 7
170/041666730/125برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد

S8180/04687540/1875- دارا بودن ايستگاه راه آهن با دسترسى مناسب8
S9160/041666730/125- وجود قشر تحصيل كرده باال و منابع انسانى مولد9
S10200/052083340/208333- بهره مندى از فرودگاه10
S11160/041666730/125- تنوع روش هاى كسب درآمد (كشاورزى-صنعت-گردشگرى-خدمات)11

نقاط ضعف
W1170/044270810/0442708- بحران آب و كمبود منابع آبى1
W2180/04687510/046875- وابستگى بيش از حد به منبع آبى سد سد شيرين دره2
W3180/04687520/09375- وجود گتوى فقر جدا از شهر (گلستان شهر)3
W4170/044270820/0885416- قوميت گرايى و عدم يكپارچگى مردمى4
W5180/04687520/09375- وجود مخزن بزرگ سوخت در داخل شهر (نفت) 5
W6170/044270820/088542- نرخ بيكارى باالتر از ميانگين كشورى و استانى6
W7170/044270820/088542- ضعف در امدادرسانى به بافت فرسوده شهر به  خاطر نوع بافت7

W8- عدم استحكام كافى بيشتر ابنيه قسمت بافت فرسوده شهر به  خاطر نوع 8
170/044270820/088542معمارى سنتى در برابر تهديدات

W9170/044270820/088542- قرار گيرى بخش زيادى از شهر در قسمت بافت ناكارآمد شهرى9
W10190/049479210/0494792- نزديكى به مرز10
W11180/04687510/046875- عدم برخوردارى مناسب از امكانات ارتباطى زمينى11

38412/49219جمع كل نقاط  قوت و ضعف
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غيرعامل  پدافند  براى  شده  تعيين  اصلى  راهبرد  شد،  مشخص  كه 
شهر راهبرد تدافعى است. اين راهبرد، تلفيق نقاط قوت و فرصت 

مى باشد.
SWOT ارائه راهبردها بر اساس مدل

شده  بيان  حالت  چهار  از  هريك  به  مربوط  راهبردهاى  ادامه،  در 
 (WT) تدافعى  راهبردهاى  اولويت  به  توجه  عطف  با  ماتريس  در 
در  قبول  قابل  استراتژى هاى  درباره  تصميم گيرى  مى گردد.  تعيين 
برنامه ريزى ها با استفاده از تجزيه و تحليل شهودى صورت مى پذيرد. 
بدين منظور با توجه به اولويت تعيين شده براى راهبردهاى تدافعى 

(WT)، شش راهبرد انتخاب مى گردد كه عبارت اند از:

وضعيت  تقويت   –  W5 ,W10 ,T3,T8,T10,T11 الف:  راهبرد 
دفاعى زيرساخت هاى شهر با توجه بيشتر به تهديد نوع پهباد؛

كمتر  ساكنين  به  بيشتر  چه  هر  W3,T8-رسيدگى  ب:   راهبرد 
ايجاد  از  جلوگيرى  جهت  شهر،  گلستان  ساكنين  به ويژه  برخوردار 

ناآرامى؛ 
راهبرد ج: W4,W5,T3- تقويت وضعيت ايمنى انبار نفت شهيد 

تندگويان؛
راهبرد د: W2,T7 – متنوع تر كردن منابع تامين آب شهر يا تقويت 

ايمنى سالمت آب سد شيرين دره؛
راهبرد و: T4,T5,T6,S6 – ايجاد مراكز مديريت بحران در پارك هاى 

جدول 11. ماتريس ارزيابى تحليل عوامل خارجى (EEF) (منبع: نگارندگان)
(EEF) ماتريس ارزيابى عوامل خارجى

نمره نهايىنمره واكنشضريب اهميتنمرهفرصت هارديف

O1- نقش فرا استانى برخى از راه هاى شهر نظير بزرگراه كنارگذر شمالى 1
170/049853440/199413بجنورد 

O2180/052785940/211144- اهميت منطقه اى ايستگاه راه آهن بجنورد2
O3170/049853430/14956- نقش شهر بجنورد از منظر ترانزيتى و توزيع3

O4- طراحى و برنامه ريزى محالت با معمارى و خيابان كشى مناسب در مركز، 4
180/052785940/211144جنوب و غرب شهر

O5180/052785930/1583577- وجود پتانسيل بسيار باال براى تقويت بخش گردشگرى5

O6- احياى دارايى هاى تاريخى با توجه به ثبت جهانى با مالحظات پدافند 6
180/052785930/1583577غيرعامل 

O7180/052785930/1583577- وجود پيشينه تاريخى با قدمت بسيار زياد7
O8170/049853430/14956- امكان بهره گيرى از انرژى هاى تجديدپذير بخصوص خورشيد و باد8

تهديدها
T1170/049853410/0498534- وجود تعداد زيادى از سكونتگاه هاى غير رسمى1
T2180/052785910/0527859- تهديد انتقال گاز به بافت هاى فرسوده2
T3190/055718510/0557185- امكان حمله خرابكارانه و تروريستى در انبار نفت شهيد تندگويان 3
T4190/055718520/111437- عدم امكان خدمات رسانى به بافت تاريخى در زمان بحران4
T5190/055718520/111437- وجود گسل هاى متعدد5
T6190/055718520/111437-عدم ساماندهى مسيل هاى درون شهرى6

T7- تهديدات زيستى (با توجه به وابسته بودن شهر به منابع آشاميدنى محدود 7
200/05865110/058651مانند سد شيرين دره)

T8170/049853420/0997068- اغتشاش و آشوب به ويژه از جانب مهاجران و حاشيه نشينان8
T9170/049853410/0498534- خروج نيروى انسانى ماهر به دليل مهيا نبودن زيرساخت ها9
T10180/052785920/105572- حمالت پهپادى به زيرساخت ها10
T11170/049853420/0997068- ايجاد حريق عمدى در زيرساخت ها (آتش افروزى)11

34112/2522جمع كل فرصت ها و تهديدها
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جنگلى اطراف شهر؛
راهبرد ز: O5, O6,O7 , W11 – تقويت زيرساخت هاى حمل  و 

نقل زمينى در جهت تقويت گردشگرى.
تركيب  از  استفاده  با  (ز)  راهبرد  استخراج  توجه،  قابل  نكته 
مؤلفه هاى نقاط ضعف و فرصت مى باشد. دليل اين موضوع، بازديد 
ميدانى از شهر بجنورد و تأكيد مديران اين شهر براى حل مشكالتى 
سپس  نمى گرفت.  قرار  تدافعى  راهبردهاى  چارچوب  در  كه  است 
براى اولويت بندى راهبردهاى مشخص شده از ماتريس برنامه ريزى 

كّمى راهبردى كمك گرفته شد:
(QSPM جدول) اولويت بندى راهبردهاى قابل قبول

در ادامه، به منظور رتبه بندى راهبردهاى استخراج شده و تعيين راهبردهاى 
برتر، از روش ماتريس برنامه ريزى كّمى يا همان QSPM استفاده شد.

بر اساس نتايج بدست آمده از جدول 12، رتبه بندى راهبردهاى 
پدافند غيرعامل شهر بجنورد به قرار زير تعيين مى گردد:

جهت  در  زمينى  نقل  و  حمل   زيرساخت هاى  تقويت  اول:  راهبرد 
تقويت گردشگرى؛

راهبرد دوم: ايجاد مراكز مديريت بحران در پارك هاى جنگلى اطراف 
شهر؛

برخوردار،  كمتر  ساكنين  به  بيشتر  چه  هر  رسيدگى  سوم:  راهبرد 
به ويژه ساكنان گلستان شهر جهت جلوگيرى از ايجاد ناآرامى؛

راهبرد چهارم: تقويت وضعيت ايمنى انبار نفت شهيد تندگويان؛
توجه  با  شهر  زيرساخت هاى  دفاعى  وضعيت  تقويت  پنجم:  راهبرد 

بيشتر به تهديد نوع پهباد؛
راهبرد ششم: متنوع تر كردن منابع تأمين آب شهر يا تقويت ايمنى 

سالمت آب سد شيرين دره.

نتيجه گيرى
شهرها  برنامه ريزى  و  طراحى  هنگام  در  كه  موضوعاتى  مهم ترين  از 
براى فراهم نمودن ايمنى و امنيت هر چه بيشتر شهروندان و كاهش 
بحران در شهرها بايد مد نظر قرار گيرد، رعايت مالحظات و اصول 
مى باشد.  بحران ها  مخرب  آثار  از  كاستن  براى  عامل  غير  پدافند 
ادامه  و  ماندن  زنده  موجب  غيرعامل،  پدافند  اقدامات  به كارگيرى 
حيات و بقاى نيروى انسانى مى گردد كه با ارزش ترين سرمايه ملى 

اقتصادى  كالن  صرفه جويى  موجب  غيرعامل  دفاع  مى باشد.  كشور 
و ارزى در حفظ تجهيزات و تسليحات بسيار گران قيمت نظامى 
مى گردد و همچنين، مراكز حياتى را در برابر حمالت دشمن حفظ 
مى سازد.  ممكن  را  جنگ  و  بحران  شرايط  در  مقاومت  و  مى نمايد 
دشمن  به  بيشتر  هزينه  تحميل  موجب  غيرعامل  دفاع  اقدامات 

مى گردد و آزادى و ابتكار عمل را از دشمن سلب مى كند.
شهر  آسيب پذير  دارايى هاى  شناسايى  هدف  با  حاضر  پژوهش 
بجنورد در برابر تهديدات و ارائه راهبردهاى مديريتى جهت كاهش 
آسيب پذيرى موجود و مديريت شهر در زمان بحران با رويكرد پدافند 
غير عامل، انجام شده است. در مجموع، 22 دارايى استراتژيك در 
سطح شهر بجنورد تعيين شد كه ميزان آسيب پذيرى آن ها در برابر 
18 نوع تهديد مختلف (در دوسته كالبدى و غير كالبدى) مشخص 
گرديد. بر اين اساس، پس از تعيين ميزان آسيب پذيرى هر دارايى در 
برابر تهديدات 18 گانه بنا به نوع تهديد، عدد آسيب پذيرى در برابر 
تهديدات كالبدى با يكديگر جمع و ارزش نهايى آسيب پذيرى در 
برابر تهديدات كالبدى براى آن دارايى مشخص مى شود. اين فرايند 
براى تهديدات غيركالبدى مختص آن دارايى نيز انجام مى گيرد. در 
نهايت، عدد آسيب پذيرى در برابر تهديدات كالبدى و غير كالبدى با 
يكديگر جمع مى شود و ارزش آسيب پذيرى در برابر تهديدات (كل) 
به دست مى آيد. در اين راستا، ابتدا در پاسخ به سئوال اول پژوهش 
تهديدات  برابر  در  بجنورد  شهر  دارايى هاى  آسيب پذيرى  (ميزان 
چه  به  آن  فضايى  تحليل  و  است  چگونه  كالبدى  غير  و  كالبدى 
صورت است؟) نتايج نشان داد كه؛ در زمينه آسيب پذيرى در برابر 
تهديدات كالبدى، دارايى هاى نظامى و انتظامى، مركز بهره بردارى 
خطوط لوله و فرودگاه، با توجه به ميزان حفاظتى كه از آن ها مى شود 
داراى كمترين ميزان آسيب پذيرى بود. از سوى ديگر دارايى هايى 
مربوط به زيرساخت بهداشت و درمان نظير بيمارستان ها، سازمان 
داراى  آتش نشانى  ايستگاه هاى  و  احمر  هالل  سازمان  خون،  انتقال 
در  بودند.  كالبدى  تهديدات  برابر  در  آسيب پذيرى  ميزان  بيشترين 
دارايى هاى  كالبدى،  غير  تهديدات  برابر  در  آسيب پذيرى  زمينه 
گاز،  فشار  تقليل  ايستگاه  و  سيما  و  صدا  مركز  گندم،  سيلوى 
بحران  زمان  در  شهر  فرماندهى  به  مربوط  دارايى هاى  و  كمترين 
داراى  مناطق،  و  مركزى  شهردارى  و  استاندارى  فرماندارى،  يعنى 
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جدول 12. اولويت بندى استراتژى ها (منبع: نگارندگان)

ضريب اهميتعوامل داخلى و خارجى

استراتژى ها
زودجبالف

امتياز 
جذابيت

جمع امتياز 
جذابيت

امتياز 
جذابيت

جمع امتياز 
جذابيت

امتياز 
جذابيت

جمع امتياز 
جذابيت

امتياز 
جذابيت

جمع امتياز 
جذابيت

امتياز 
جذابيت

جمع امتياز 
جذابيت

امتياز 
جذابيت

جمع امتياز 
جذابيت

نقاط قوت
(S)

S10/041666710/04210/04210/04210/04210/04210/042
S20/041666710/04210/04210/04210/04210/04240/167
S30/044270810/04420/08910/04410/04410/04410/044
S40/049479220/09910/04920/09920/09920/09910/049
S50/044270820/08930/13310/04410/04410/04410/044
S60/049479210/04910/04910/04910/04940/19810/049
S70/044270810/04410/04410/04410/04410/04410/044
S80/04687520/09410/04710/04710/04710/04740/188
S90/041666710/04230/12510/04210/04210/04210/042

S100/052083320/10410/05210/05210/05220/10440/208
S110/041666710/04240/16710/04210/04210/04240/167

نقاط ضعف
(W)

W10/044270810/04410/04410/04440/17710/04420/089
W20/04687510/04710/04710/04740/18810/04710/047
W30/04687510/04740/18810/04710/04710/04720/094
W40/044270810/04410/04420/08920/08910/04410/044
W50/04687540/18820/09440/18810/04710/04710/047
W60/044270810/04420/08910/04410/04410/04420/089
W70/044270810/04410/04410/04410/04410/04410/044
W80/044270820/08910/04410/04410/04410/04410/044
W90/044270820/08910/04410/04410/04410/04410/044

W100/049479240/19810/04940/19830/14820/09910/049
W110/04687510/04710/04710/04710/04710/04740/188

فرصت ها
(O)

O10/049853410/05010/05010/05010/05010/05040/199
O20/052785920/10610/05310/05310/05320/10640/211
O30/049853410/05010/05010/05010/05010/05010/050
O40/052785910/05310/05310/05310/05310/05310/053
O50/052785910/05320/10610/05310/05310/05340/211
O60/052785910/05310/05310/05310/05310/05340/211
O70/052785910/05310/05310/05310/05310/05340/211
O80/049853410/05010/05010/05010/05010/05010/050

تهديدها
(T)

T10/049853410/05020/10010/05010/05030/15010/050
T20/052785910/05310/05310/05310/05310/05310/053
T30/055718540/22330/16740/22310/05620/11110/056
T40/055718520/11110/05610/05610/05640/22310/056
T50/055718510/05610/05620/11110/05640/22310/056
T60/055718510/05610/05620/11110/05640/22310/056
T70/05865110/05910/05910/05940/23510/05910/059
T80/049853410/05040/19930/15030/15020/10010/050
T90/049853410/05010/05010/05010/05010/05010/050

T100/052785940/21110/05340/21110/05340/21110/053
T110/049853410/05040/19930/15010/05010/05010/050

3/0043/0863/0192/7423/2173/606جمع امتيازها
534621اولويت بندى استراتژى ها
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بيشترين ميزان آسيب پذيرى در برابر تهديدات غير كالبدى بودند. 
به طور كلى بر پايه نتايج به دست آمده از آسيب پذيرى دارايى ها در 
برابر تهديدات كالبدى و غير كالبدى، در اين زمينه نيز دارايى هاى 
نظامى و انتظامى، سيلوى گندم، مركز صدا و سيما و فرودگاه دارى 
كمترين و دارايى هاى فرماندارى، استاندارى و شهردارى مركزى و 

مناطق داراى بيشترين ميزان آسيب پذيرى بودند. 
در زمينه تحليل فضايى آسيب پذيرى در برابر تهديدات كالبدى، 
باال  بسيار  آسيب پذيرى  با  دارايى هاى  بيشتر  كه؛  داد  نشان  نتايج 
ميزان  كمترين  همچنين  شده اند.  واقع  بجنورد  شهر  مركز  بخش  در 
است.  گرفته  قرار  شهر  غرب  در  عمده  طور  به  و  شرق  در  نيز  آن 
كالبدى  غير  تهديدات  برابر  در  آسيب پذيرى  فضايى  تحليل  نتايج 
نيز بيانگر آن بود كه دارايى هاى داراى آسيب پذيرى بسيار باال به 
صورت منفصل و با فاصله از يكديگر قرار گرفته اند و اين موضوع 
محدوده  در  هم  از  جدا  رنگ  قرمز  لكه هاى  آمدن  وجود  به  باعث 
مركزى شهر شده است. بخشى از محدوده شرقى و بخش كوچكى 
در مرز غربى بجنورد نيز در اين زمينه در دسته با آسيب پذيرى كم 
و بسيار كم شده اند. نتايج تحليل فضايى آسيب پذيرى كل نيز نشان 

داد محدوده شمالى شهر داراى بيشترين ميزان آسيب پذيرى بودند.
در مرحله بعد براى پاسخ به سئوال دوم پژوهش (اولويت بندى 
به  غيرعامل  پدافند  ديدگاه  از  شهر  اين  ايمن سازى  راهبردهاى 
براى  آسيب پذيرى  كاهش  راهبردهاى  مى باشد؟)  صورت  چه 
وضعيت فعلى، با توجه به عوامل داخلى و خارجى اثرگذار احصاء 
جمع  و  داخلى، 2/49  عوامل  كل  جمع  داد  نشان  نتايج  گرديدند. 
كل عوامل خارجى، 2/25 مى باشند. براى تشخيص راهبرد اصلى 
همان گونه  و  شد  ترسيم  محورى  ماتريس،  در  آمده  به دست  اعداد 
كه مشخص گرديد، راهبرد اصلى تعيين شده براى پدافند غيرعامل 
شهر راهبرد تدافعى مى باشد. اين راهبرد، تلفيق نقاط ضعف و تهديد 
است. در مرحله بعد، شش راهبرد با استفاده از تركيب مؤلفه ها و 
با بهره گيرى از مدل SWOT به شيوه شهودى استخراج شد. راهبرد 
 ،T11,T10,T8,T3,W10, W5 مؤلفه هاى تركيب  با  (الف) 
راهبرد (ب) با تركيب مؤلفه هاى T8,W3، راهبرد (ج) با تركيب 
مؤلفه هاى  تركيب  با  (د)  راهبرد   ،T3,W5,W4 مؤلفه هاى 
و   S6,T6,T5,T4 مؤلفه هاى تركيب  با  (و)  راهبرد   ،T7,W2

ايجاد   W11 ,  O7,O6 ,O5 مؤلفه هاى تركيب  با  (ز)  راهبرد 
تركيب  از  استفاده  (ز)،  راهبرد  استخراج  توجه  قابل  نكته  شده اند. 
كه؛  حالى است  در  اين  مى باشد.  فرصت  و  ضعف  نقاط  مؤلفه هاى 
نتايج بيانگر آن بود كه بهترين راهبردها براى مديريت شهر بجنورد، 
با تركيب مؤلفه هاى  استفاده از راهبردهاى تدافعى است كه اصوالً 
بازديد  موضوع،  اين  دليل  مى شوند.  تدوين  تهديد  و  ضعف  نقاط 
ميدانى از شهر بجنورد و تأكيد مديران اين شهر براى حل مشكالتى 
است كه در چارچوب راهبردهاى تدافعى قرار نمى گرفت. در نهايت 
با استفاده از مدل QSPM، راهبردهاى استخراج شده اولويت بندى 

شدند كه به ترتيب عبارت اند از:
جهت  در  زمينى  نقل  و  حمل   زيرساخت هاى  تقويت  اول:  راهبرد 

تقويت گردشگرى؛
راهبرد دوم: ايجاد مراكز مديريت بحران در پارك هاى جنگلى اطراف 

شهر؛
برخوردار،  كمتر  ساكنين  به  بيشتر  چه  هر  رسيدگى  سوم:   راهبرد 

به ويژه ساكنان گلستان شهر جهت جلوگيرى از ايجاد ناآرامى؛
راهبرد چهارم:  تقويت وضعيت ايمنى انبار نفت شهيد تندگويان؛

توجه  با  شهر  زيرساخت هاى  دفاعى  وضعيت  تقويت  پنجم:  راهبرد 
بيشتر به تهديد نوع پهپاد؛

راهبرد ششم: متنوع تر كردن منابع تأمين آب شهر يا تقويت ايمنى 
سالمت آب سد شيرين دره

براى  ذيل  سياست هاى  آمده  دست  به  راهبردهاى  به  توجه  با 
كاربردى سازى آن ها ارائه مى گردد:

زيرساخت هاى  غيرعامل  پدافند  مطالعات  طرح  طرح:  عنوان 
حمل و نقل زمينى

مقدمه:
شهر بجنورد با وجود محسوب شدن به عنوان مركز استان و همچنين 
برخوردارى از فرودگاه، داراى زيرساخت جاده اى مناسبى نيست. در 
مردم  جان  حفظ  براى  زيرساخت ها  مهم ترين  از  يكى  بحران،  هنگام 
زمينى  حمل و  نقل  زيرساخت هاى  امن،  مكانى  به  آن ها  انتقال  و 
جهت  زيرساخت ها  اين  از  مى توان  نيز  صلح  هنگام  در  مى باشد. 
استفاده هر چه بيشتر از مزيت هاى نسبى شهر (گردشگرى) استفاده 

كرد.
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ماموريت سازمان هاى مرتبط با پروژه:
وزارت راه و شهرسازى: كارفرما

استاندارى: مطالبه گر اصلى جهت انجام فورى و دقيق طرح
سازمان پدافند غيرعامل: راهنمايى جهت انتخاب مشاور و ارائه 

دستورالعمل هاى كلى
اهميت و ضرورت پروژه:

مقدمه  در  كه  همانطور  طرحى،  چنين  انجام  عدم  صورت  در 
قيد شد، عالوه بر آمار باالى تلفات انسانى، امكان ارسال تجهيزات 
سوى  از  مى شود.  كم  بسيار  شهر  براى  امدادى  همچنين  و  دفاعى 
صورت  مناسبى  استفاده  شهر  گردشگرى  زيرساخت هاى  از  ديگر 

نمى پذيرد. 
اهداف كليدى طرح:

حفاظت و صيانت از جمعيت• 
استفاده از مزاياى نسبى شهر• 
مهار پيامد تهديدات• 

الزامات:
و •  كشور  غيرعامل  پدافند  سازمان  از  صالحيت  صاحب  مجرى 

زمينه تخصصى حوزه راه و حمل و نقل
مركز  ايجاد  غيرعامل  پدافند  مطالعات  طرح  طرح:  عنوان 

مديريت بحران در پارك هاى جنگلى اطراف شهر بجنورد
مقدمه:

برابر ارزيابى هاى انجام شده در مرحله چهارم طرح مطالعات پدافند 
غيرعامل شهر بجنورد، اين شهر داراى پارك هاى جنگلى بزرگى در 
محدوده خارج از شهر، ليكن در نزديكى آن مى باشد. اين پارك هاى 
جنگلى امكان ايجاد پهنه امن را براى مردم شهر در زمان بحران فراهم 
مى آورند. لذا ضرورى است تا مركز فرماندهى مديريت بحران نيز در 
درون  تهديدات  خطر  از  هم  تا  شود  ايجاد  نامبرده  مكان هاى  همين 
شهر در امان باشد و هم به نحو شايسته ترى امكان مديريت مردم در 

زمان بحران را فراهم آورد.
ماموريت سازمان هاى مرتبط با پروژه:

سازمان مديريت بحران: كارفرما
استاندارى: مطالبه گر اصلى جهت انجام دقيق طرح

سازمان پدافند غيرعامل: راهنمايى در جهت انتخاب مشاور و 

ارائه دستورالعمل هاى كلى
اهميت و ضرورت پروژه:

مركز مديريت بحران نقش بى  بديلى در تأمين امكانات، ارزيابى 
خسارات، توزيع عادالنه خدمات، تداوم فعاليت هاى ضرورى شهر 
و ... دارد. به نوعى مى توان گفت اين مركز، نقش فرماندهى شهر را 
در زمان بحران ايفا مى كند؛ لذا ضرورى است تا خود اين مركز از 
گزند تهديدات در امان بماند و در زمان بحران در دسترس باشد. از 
اين رو ايجاد آن در محدوده پارك هاى جنگلى اطراف شهر به نوعى 

ضرورت محسوب مى گردد.
اهداف كليدى طرح:

مهار پيامد تهديدات• 
تضمين تداوم كاركرد• 
اداره و مديريت مردم• 

الزامات:
و •  كشور  غيرعامل  پدافند  سازمان  از  صالحيت  صاحب  مجرى 

زمينه تخصصى برق، تهديدات سايبرى و تهديدات كالبدى
شهيد  نفت  انبار  غيرعامل  پدافند  مطالعات  طرح  طرح:   عنوان 

تندگويان
مقدمه:

انبار نفت شهيد تندگويان به عنوان يكى از خطرزاترين و بزرگترين 
مراكز ثقل موجود در شهر بجنورد در منطقه شهرى و مسكونى اين 
بسيار  پيامدهاى  مى تواند  مسأله  اين  كه  است  گرفته  قرار  شهر 
ناگوارى را در صورت بروز تهديدات انسان ساخت عمدى، غيرعمدى 
و حتى مخاطرات طبيعى فراهم آورد. لذا با توجه به اينكه جابه جايى 
اين انبار و انتقال آن به خارج از شهر، فرايندى دراز مدت است بايد 
و  همه جانبه  طرحى  لذا  بود.  آن  فعلى  وضع  براى  راه حلى  فكر  به 
تا  پذيرد  صورت  بايد  مجموعه  اين  غيرعامل  پدافند  حوزه  در  جامع 
آسيب پذيرى هاى آن كاهش يافته و پيامدهاى ناشى از حادثه اتفاقى 

در آن كنترل گردد.
ماموريت سازمان هاى مرتبط با پروژه:

وزارت نفت: كارفرما
استاندارى: مطالبه گر اصلى جهت انجام فورى و دقيق طرح

سازمان پدافند غيرعامل: راهنمايى در جهت انتخاب مشاور و 
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ارائه دستورالعمل هاى كلى
اهميت و ضرورت پروژه:

در صورت عدم انجام چنين طرحى همانطور كه در مقدمه قيد 
شد، آمار بااليى از تلفات انسانى و خرابى هاى سازه اى در پيرامون 
مخزن پديد مى آيد. دود ناشى از حريق تا شعاع زيادى به مردم و 
شبيه  فاجعه اى  شايد  و  مى زند  آسيب  شهرى  زيرساخت هاى  ساير 

آنچه در بيروت اتفاق افتاد رخ دهد.
اهداف كليدى طرح:

حفاظت و صيانت از جمعيت• 
كاهش آسيب پذيرى زيرساخت• 
مهار پيامد تهديدات• 

الزامات:
مجرى صاحب صالحيت از سازمان پدافند غيرعامل كشور در • 

زمينه تخصصى نفت و گاز
عنوان طرح: طرح مطالعات پدافند غيرعامل زيرساخت هاى شهر 

در برابر تهديد پهباد
مقدمه:

اندازه  دليل  به  پهبادها  امروزه  است.  پهبادها  جنگ  امروز،  جنگ 
كوچك و همچنين قيمت بسيار پايين تر آن ها نسبت به جنگنده ها 
با  دارند.  كشورها  از  بسيارى  تهاجمى  دكترين  در  بيشترى  اولويت 
توجه به نزديكى بجنورد به مرز و همچنين آسيب پذيرى بسيار آن  
در برابر تهديد پهباد، ضرورى است تا چاره اى انديشيده شود، زيرا در 
صورت آسيب ديدن هر يك از مراكز ثقل شهر، اهداف سه گانه طرح 

دچار خلل مى شوند. 
ماموريت سازمان هاى مرتبط با پروژه:

وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح: كارفرما
سازمان پدافند غيرعامل: مطالبه گر اصلى جهت انجام دقيق طرح

اهميت و ضرورت پروژه:
همانگونه كه گفته شد مراكز ثقل يك شهر از اهداف احتمالى هر 
جنگى مى باشند. با توجه به نزديكى بجنورد به مرز، امكان استفاده 
دشمن فراهم  براى  كمترين هزينه  با  ثقل  نابودى مراكز  و  از پهباد 
است. از موارد گفته شده مى توان اين گونه نتيجه گيرى كرد كه توجه 
برابر  در  ثقل  مراكز  به ويژه  زيرساخت ها  ايمنى  وضعيت  تقويت  به 

تهديد پهباد ضرورى مى باشد.
اهداف كليدى طرح:

حفاظت و صيانت از جمعيت• 
كاهش آسيب پذيرى زيرساخت• 
تداوم فعاليت هاى ضرورى• 

الزامات:
مجرى صاحب صالحيت از ستاد كل نيروهاى مسلح• 

عنوان طرح: طرح مطالعات پدافند غيرعامل تاسيسات انتقال آب 
شيرين دره

مقدمه:
با عنايت به ارزيابى هاى صورت گرفته مشخص شد، بخش اعظمى از 
آب آشاميدنى شهر بجنورد از طريق سد شيرين دره تأمين مى گردد. 
در  آب،  تأمين  منبع  عنوان  به  سد  اين  بودن  انحصارى  به  توجه  با 
صورت ايجاد مشكل براى آن، مردم شهر با مشكالت بسيارى مواجه 

مى شوند.
ماموريت سازمان هاى مرتبط با پروژه:

وزارت نيرو: كارفرما
استاندارى: مطالبه گر اصلى جهت انجام دقيق طرح

سازمان پدافند غيرعامل: راهنمايى در جهت انتخاب مشاور و 
ارائه دستورالعمل هاى كلى

اهميت و ضرورت پروژه:
دشمن در چهل سال گذشته نشان داده است كه از هيچ عملى 
براى ضربه زدن به نظام اسالمى و كشور ايران ابايى ندارد. لذا هر 
لحظه امكان دارد، آب سد شيرين دره را آلوده سازد و يا حتى آن 
را تخريب كند. در اين راستا تقويت وضعيت پدافند غير عامل اين 

سد و تأسيسات همراه آن بسيار ضرورى و اجتناب ناپذير است.
اهداف كليدى طرح:

حفاظت و صيانت از جمعيت• 
كاهش آسيب پذيرى زيرساخت• 
مهار پيامد تهديدات• 
تداوم فعاليت هاى ضرورى• 

الزامات:
مجرى صاحب صالحيت از سازمان پدافند غيرعامل كشور و زمينه 
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تخصصى حوزه نفت و گاز
انجام •  جهت  زير  موارد  توان  مى  حاصله  نتايج  به  توجه  با 

پژوهش هاى آينده پيشنهاد نمود:
برنامه ريزى شهرى با تأكيد بر اصول پدافند غير عامل.• 
توجه به پراكنش دارايى هاى استراتژيك شهر.• 
لزوم كاهش دارايى هاى با تأثير زياد بر ساير دارايى هاى شهر.• 
تأكيد بر تقسيم عملكرد دارايى هاى با تأثير زياد بين دارايى هاى • 

كوچك.
با •  مهاجرين  جانب  از  به ويژه  كالسيك  غير  تهديدات  به  توجه 

فرهنگ متفاوت.
از •  كدام  هر  براى  عامل  غير  پدافند  دستورالعمل هاى  تدوين 

زيرساخت هاى شهر.
با •  مطالعه  مورد  شهر  آسيب پذيرى  كاهش  براى  برنامه ريزى 

توجه به فرهنگ و موقعيت جغرافيايى آن.
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